Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Milislava Demerca 1, 48260 Križevci
telefon: 048 681 597, 048 279 195
faks: 048 682 790
e‐mail škole: uprava@vguk.hr
e‐mail knjižnice: knjiznica@vguk.hr
web stranica škole: www.vguk.hr
knjižničarka: Sandra Kantar
Prostor:
Ukupna površina: 30 m²
Ukupna površina čitaonice: 25 m²
Godina zadnjeg preuređenja knjižnice: 1998.

Zbirke:
Ukupno knjiga: 11524
Periodika: 30 tekućih naslova
Multimedija: 44 jedinica
Zbirka Mihovila Gračanina: 2707 svezaka
Muzejska zbirka: 4549 svezaka

Korisnici:
Ukupno članova: 500
Studenata: 450
Nastavno osoblje: 35
Ostali: 15
Ukupno posuđeno: 4000 svezaka
Ukupan broj posjeta knjižnici: 3600

Djelatnici:
1 dipl. knjižničar

Iz povijesti knjižnice:
Knjižnica Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima jedina je visokoškolska
knjižnica u Koprivničko–križevačkoj županiji i ima bogatu prošlost.
1860. u Križevcima je osnovano Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište
(od godine 1902. Više gospodarsko učilište) u okviru kojega se počela prikupljati
poljoprivredna literatura za nastavne potrebe samoga Učilišta. Knjige su darovali
najprije građani Križevaca, a kasnije su to činile brojne znanstvene institucije i društva
iz zemalja Austro‐Ugarske tako da je već oko 1898. knjižnica brojila oko 5000 svezaka.
Međutim, vrijedan fond knjiga nije zadugo ostao u vlasništvu knjižnice.
Naime, prilikom osnutka Šumarske akademije u Zagrebu (1898.) i Poljoprivrednoga
fakulteta (1919.) veliki broj knjiga potreban za visoku naobrazbu prenesen je u
Vodič kroz knjižnice 2010.

Koprivničko‐križevačka županija

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima
Zagreb. Međutim, najbolnije razdoblje za knjižnicu i njezin fond svakako je bila 1946. kada je donesena odluka o osnivanju Centralne agronomske
knjižnice u Zagrebu i kada je ponovno veliki broj knjiga preseljen na Poljoprivredni fakultet. Tom prigodom u Zagreb je preseljena i knjižnica
Gustava Vichodila, uglednog profesora Gospodarskog učilišta u Križevcima i znanstvenika svjetskog glasa.
Budući da je od 1919. u Križevcima djelovala samo Srednja poljoprivredna škola, osnivanjem Više poljoprivredne škole 1960. knjižnica se
nije odvajala, nego su je koristili đaci i studenti zajedno, pogotovo je to vrijedilo nakon osnivanja Poljoprivrednoga instituta u kojem su djelovale
Srednja i Viša škola.
1979. Ugledni znanstvenik svjetskoga glasa prof. dr. Mihovil Gračanin darovao je svoju knjižnicu od 4000 svezaka Višoj poljoprivrednoj
školi u Križevcima koju je cijenio kao «rasadnik prvog visokog poljoprivredno‐šumarskog znanja ne samo u Hrvatskoj, nego i na Balkanu».
Osnivanjem Visokog gospodarskog učilišta 1998. jedan dio knjiga izdvojen je u zasebno vlasništvo Učilišta i smješta se u knjižnicu koja je od tada
samostalna.
Knjižni fond je unatoč brojnim osipanjima tijekom posljednjih 145 godina ipak donekle sačuvan. Obuhvaća oko 11 524 jedinica knjižne
građe iz područja poljoprivredne struke koje su podijeljene u 3 niza: novonabavljene knjige namijenjene posudbi, zbirka Mihovila Gračanina,
muzejska knjižna zbirka. Fond je organiziran i pregledno označen prema UDK sistemu i
obuhvaća knjižnu i neknjižnu građu.
Za obradbu građe koristi se računalni program Gradske knjižnice «Franjo Marković» u
Križevcima koji je za korisnike pretraživ po svim elementima kataložnog opisa.
Knjižnica je u funkciji nastave i kao takva ubrzano se osuvremenjuje novim
naslovima iz područja struke. Osim toga, u knjižnici se mogu kupiti knjige i skripta čiji su
autori nastavnici i predavači na Učilištu.
U adekvatno funkcioniranje knjižnice uložen je u proteklih nekoliko godina izniman napor, što
se očituje u ubrzanom osuvremenjivanju fonda, informatizaciji i kadrovskoj podršci.
Perspektive razvoja kreću se u smjeru umrežavanja knjižnice u sustav visokoškolskih
knjižnica biotehničkih struka, suradnje s knjižnicama ostalih profila u regiji i šire, edukacije
osoblja i korisnika, te napokon, isticanje uloge i važnosti iste za akademsku zajednicu u
Hrvatskoj i Europi.
Vodič kroz knjižnice 2010.
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